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HOTĂRÂREA NR. 80 
 

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al 
municipiului Tulcea a spațiului situat în Tulcea, Aleea Stînjenelului FN, în suprafața 

utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 261,81mp  și darea acestuia din 
administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu în administrarea 

Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în vederea extinderii Creșei nr. 6 
”Dumbrava Minunată” 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară 
din data de 24 aprilie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 
municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a spațiului situat în 
Tulcea, Aleea Stînjenelului FN, în suprafața utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 
261,81 mp și darea acestuia din administrarea Direcției Întretinere și Administrare 
Patrimoniu în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în vederea 
extinderii Creșei nr. 6 ”Dumbrava Minunată”, proiect din initiațiva Primarului; 
 Luând în discuție adresa nr. 4379/28.02.2019 înaintată de Direcția de Asistentă și 
Protecție Socială, expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 10.992/12.04.2019 și raportul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu nr. 
6573/G.4248/05.04.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 
 Ținând seama de prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 120 și 
art.123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 
 

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul 
public al municipiului Tulcea a spațiului situat în Tulcea, Aleea Stînjenelului FN, în 
suprafață utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 261,81mp și având o valoare de 
465300 lei.  

 



Art. 2 Se aprobă schimbarea destinației executată fără modificarea structurii de 
rezistenţă a spațiului aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în 
Tulcea, Aleea Stînjenelului FN, în suprafață utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 
261,81mp, din cabinet medical în creșă. 

Art. 3 Se dă din administrarea Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu în 
administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, spațiul situat în Tulcea, 
Aleea Stînjenelului FN, aparținând domeniului public al municipiul Tulcea, în suprafață 
utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 261,81mp, în vederea extinderii Creșei nr. 6 
”Dumbrava Minunată”, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului 
anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Predarea efectivă a spațiului situat în Tulcea, Aleea Stînjenelului FN, se va 
face în condițiile legii, pe baza de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea prin Direcția Întretinere și Administrare Patrimoniu și Direcția de Asistență și 
Protectie Socială Tulcea. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea și Direcția de Asistență și Protecție Socială 
Tulcea. 

Art. 6 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
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